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15 DATREVENO DE LA " ASTURIA ESPERANTO ASOCIO " 

la 1.904-an jaron oni fondis en Gij6n la 
unuan "ASTURIA YSPERANTO ASOCIO"-n. Ĝi ha 
vis sian sidejon ĉe la Katolika Centro — 
en la strato "La Morusujoj", hodiaŭ Sank 
ta Bernardo.Konsistigis la Asocion kride 
ko da gesamideanoj sub la Prezidanteco — 
de S-ro Francisko Menĉndez Ria, entuzias 
ma kaj klera esperantisto kiu honoris min 

¡ ANTAŬ 2: 

la valenciaj gesamideanoj honoris S-ron 
luis Herndndez Lahuerta, la unua redak- 
toro de "Boletín", la organo de HEP, dum 
la heroa kaj samtempe ora epoko de ĝia - 
ekzistado.La foliumado de la kajeroj de 
la jaroj 1.949/1 „950 montras klare la - 
meritojn de S-ro Hernindez Lahuerta kiel 
klera kaj lerta ĵurnalisto esperantista 

1 

per sia ĝentila amikeco dum la deko de 

la jaroj 50. 
la Asturia Esperanto Asocio, bedaŭrinde 
malaperis.Tanen la Esperanto Movado ĉi- 
am renkontis en Asturio, precipe en Gi- 
j6n entuziasmajn defendantajn pretaj por 
disvastigi la Internacian Lingvon de Dro 
Zamenhof. 

AROJ 

kies entuziasmo kaj dediĉo permesis lin 
aperigi monate belan kajeron de- "Boletin" 
tre imitinda.Mi esperas ke! la muna ron 
nombra „redakcia komitato klopodos initi~ 
ĝin kaj eĉ superi ĝin. 
Mian admiran rememoron por la brila eks- 
redaktoro kaj por la ekzempla samideano 

ĵam mortinta. 

GRATULON AL RADIO JUVENTUD DE ASTURIAS 

La unuan de Februaro de la nuna jaro, Ra- 
dio Juventud de Langreo, hodiaŭ Radio Ju 
ventud de Asturias atingis 25 jarojn. 
Okaze de tiu grava evento mi volas espri 
mi al la direktoro, S-ro Eladio Miranda 
Fernindez kaj al ĉiuj liaj kunlaborantoj 
mian sinceran gratulon pro la multenom- 

' braj sukcesoj atingitaj,samtempe mi dezi 
ras ke iliaj triumfoj kuraĝigos kaj sti- 
mulos ilin por atingi novajn celojn kaj 
por doni ekzemplon al la venontaj genera, 
cioj. 

Kaŭzo de nia.gratulo? Tre simpla.Radio :* 
Juventud de langreo estas la sola astu=» 
ria radiostacio kiu elsendis periodan - 
programon pri Esperanto en alternaj jaŭ 
doj de 13, 30/13,35 horojn du jaroj prok, 
simume, 1.955/1.956, kaj poste, okaze - 
gravaj eventoj esperantistaj, ĉiam kiam 
mia sanstato petmesis-al.mi,straŭsdoni-- 
al.mi la oportunajn informojn. 
Estas pli.Mi kredas ke tiu radiostacio 
meritas ankau la gratulon de la tuta - 
hispana esperantistaro.Cu ne? 

DU ĜEZETOJ IN AVE, 

La 29-an de la pasinta Oktobro aperis en 
TV E valencia inventisto kiu diris ke li 
estas la aŭtoro de internacia lingvo ki- 
un oni povas lerni dum duonhoro.Kiam la 
prezentinto diris al li, ke kiel interna 
cis lingvo jam ekzistas Esperanto, li —. 
respondis: "speranto jam havas 200 ja- 
rojn kaj apenaŭ estas konata en la mon- 
do",Similaj respondaj estas tre oftaj ki 
am oni parolas pri nekonataj aferoj.Pro 
tio, mia konsilo por tiu aŭdaca juĝanto 
de la Zamenhofa lingvo estas ke li ler- 

nu Esperanton, kaj poste mi estas tute 

certa ke li juĝos ĝin pli juste. 

Post tiu malagrabla ĉeesto aperis la 30-an 
de la sama Oktobro kaj ankaŭ en TV E alia 
persono: la bela, ĝentila, juna kaj klera — 
Prezidantino de HEF kiu per sia gajo kaj 
sincera dediĉo al la His pana Esperanta Mo 
vado forviŝis de nia menso la negativan- 
impresion de la inventisto de lingvoj. Pro 
tio mian gratulon al ŝi,santenpe mi deziras 
al Bi miltajn sukcesojn en sia alta posteno, 

( Deŭrigo sur la 4-a paĵo )



INTERNACIA INFANASEMBLEO " STANDARDO DE LA PACO " 

Sofio, 15 - 25 de aŭgusto 1979 

Altaj protektantoj: TODOR ĴIVKOV - prezidanto de la Ŝtata Soveto de 

Popola Respubliko Bulgario 

AMADOU MAHTAR M”BOW - ĝenerala direktoro de UNESKO 

SALUTO KAJ INVITO DE LA BULGARAJ INFANOJ AL LA INFANOJ 

DE LA TUTA MONDO 

Saluton al vi, karaj geamikoj el ĉiuj kontinentoj, el ĉiuj landoj, el 

ŝiuj popoloj, al vi, kiuj amas la arton, al vi, kiuj strebas al beleco. 

Ni adresas nin al vi kiel al gefratoj, ĉar ŝiuj ni estas idoj de la Ho- 

mO. 

Nia lando estas Bulgario. Sur la karto serĉu ĝin en la Balkana Duonin- 

sulo, en la suda parto de Eŭropo. Iam oni nomis la Balkanojn "pulvejo de la 

Malnova Kontinento". Ni volas iom revi, kune kun vi, ke ne nur la Balkanoj, 

sed ankaŭ la tuta juna mondo srajsfozmia en ĝardenon de amikeco kaj eterna 

paco. 

La plenaĝuloj el la granda familio de la popoloj - UNO, donacis al ni 

unu tutan jaron. Kion ni faros dum ĝi? 

Ni, la infanoj de Bulgario, kune kun niaj amataj instruistoj, verkistoj, 

pentristoj, komponistoj, decidis praponi nian patrolandon kiel vian kaj nian 

komunan domon en la somero de 1979. Ni invitas vin al Internacia Infanasembleo 

kiun ni nomis "Standardo de la Paco". flalgranda estas nia lando, sed ĝia koro 

povas enteni la muzikon de ĉiuj infanoj, la vortojn de ĉiwj infanoj, ĉiujn vi- 

ajn kantojn, ĉiujn pentraĵojn, dancojn kaj versaĵojn. 

Ni ne konkuros inter ni. Ni invitas vin al renkontiĝo de la estontaj pen- 

tristoj, renkontiĝo de la estontaj muzikistoj kaj renkontiĝo de la estontaj: 

verkistoj - la estontaj kreantoj de novaj belegaj universoj. E 

Tio estos renkontiĝo kun nia estonteco, tio estos renkontiĝo de niaj re- 

voj, de niaj esperoj, de niaj streboj al feliĉo, beleco kaj harmonio! 

-.. Malnova legendo rakontas, ke el malproksimo al la homoj venis sendi- 

to por doni al ili egalecon, fratecon kaj ĝojon. En siaj ĝardenoj la homoj es- 

tis kulturantaj nur malamon, mallumon kaj malamikecon. Delonge ili forgesis la 

kantojn. La sendito forpelis la mallumon, la malamo komencis estingiĝi. La gla: 

voj restis pendantaj sur la muroj. Sed ĉiuj homoj estis silentaj, ĉar ili de- 

longe forgesis la kantojn. Tiam la sendito kunvokis la infanojn, kondukis ilin 

al arbaro kaj diris: "Infanoj, la floroj estas viaj, viaj estas la torentoj, 

via estas la arbaro! Mi ripozos, kaj vi serĉu dume, ĉu vi ne renkontos la ĝo- 

jon en tiu ĉi arbaro." La infanoj komencis time promenadi tra la arbaro. Kiam 

ankaŭ la plej malgranda infano haltis sur la herbejo kaj ekrigardis radion de 

la suno, la flava alaŭdo komencis sian alvokon. Post ĝi la infaneto ĝoje ekkri 

is: “Nia estas la suno!..." Kaj la homoj ekkantis. 

Kial ni rakontas al.vi ĉi tiun legendon? Ĉar ni deziras, ke nia letero ki 

el la bona sendito atingu vin. Donu vian manon, amikoj el la tuta mondo! Nia 

estas la suno! Ĉiuj homoj ekmarŝu post ni, ni estas la komenco. Ni volas porti 

en ni neestingeblan strebon al beleco, fariĝi ĉiam pli perfektaj, disvolvi ni- 

an talenton multflanke kaj hele, konstrui nian mondon laŭ la leĝoj de la Bele- 

CO. 
"Ni scias, ke la infanoj vivas diversmaniere en la mondo. Iuj silabas la 

unuajn vortojn en vastaj kaj helaj lernejoj, aliaj ne povas proksimiĝi al la  
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lumo de la scio. Super iuj la ĉielo estas hela kaj libera, super aliaj - ko- 

vrita de perforto kaj teruro. 

Sed kie ajn estas la infanoj, ili havas unu veran amikon, bonan kiel la 

homa koro - tio estas la paco. Pere de ĝi la bulgaraj infanoj sendas al vi si- 

ajn salutojn kaj inviton. Kun ĝia standardo ni atendos vin por kune fari tion, 

kion povas nur la infanoj. Ĉar al ni apartenas la kosmaj foroj, al ni aparte- 

nas la estonto! 

Ni ne volas semi ventojn kaj rikolti ŝtormojn. Ni volas semi kantojn por 

rikolti morgaŭ himnojn! 

Saluton, karaj geamikoj! 

La infanoj. de Bulgario sendas al vi siajn ridetojn kaj atendas vin ĉe la 

ŝojlo kun pano kaj salo(1) kiel senditojn de la beleco kaj paco! 

(1) Laŭ malnova kutimo de la bulgara popolo oni renkontas bonan amikon 

kun pano kaj salo.- 

= s08 0 0. 0 = 8 = D=o =D =y o =B p B=s jJ = Dp =:8 = 0 = = 

( Daŭrigo de la 2-a pago ) 

NEKROLOGO 

la 28-an de Januaro mortis en Alicante, me por la disvastigo de Esperanto. 
kie havis sian loĝejon lia Ekscelenco - Ke la entuziasma samideano ripozu pace 
S-ro Antonio Jiménez Mora, emerita kolo «kaj ke siaj karaj gefamilianoj, inter 
nelo, prestiĝa esperantisto kiu fondis kiu renkontiĝas la edzino de prestiĝa 
en Oviedo en la 1.920-a jaro la unuan - langreano, S-ino Fe de Bernardo Fueyo, 
Esperanto Grupo-n de la ĉefurbo de nia ricevu la.esprimon de mia sincera kon | 
provinco.Samtempe li laboris entuzias- dolenco. l 

FLORAJ LUDOJ 1. 

Antaŭ la sukceso de la pasintaj Interna fradukos Traduki el la Kataluna novele 
ciaj Floraj Ludoj okazintaj en Tortosa . ton "L'home de la pipa" kies teksto oni 
(margen), la Kataluna Kunordiga Komi povas petialS-roSalvador Aragaj, str. 
tato de HEF kunvokas la 19-an Internaci Bassegoda, n9 3-] Barcelona-28 kontraŭ 

ajn Florajn Ludojn en kiu oni aljuĝos - poŝtafranko. 
jenajn premiojns la verkoj po 4 ekzempleroj nepre tajpi 
Poezios Natura floro al.plej bona ama - taj ĵe duobla interspaco ĝis la 15-an 
poemo; Jasmeno, al plej bona priesperan de Julio sendu al S-ro Gabriel Mora i 
tisma poemo; Violo, al la plej bona hu- Arana,str. Carri6ĝ,n? 5-49 Manresa(Bar 
manisma aŭ etika poemo(ĉiu poemo 80 ver celona. 

  

soj maksimune). la aŭtoroj ne devas subskribi siajn kon 
Prozo: Premio al la plej bona novelo — kursaĵojn. . 
(2.000/2.500 vortoj maksimume). Plia jn detalonpe ta al S-ro Mora i Arana, 
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HANNA BENES ( teatraĵo ) daŭrigo 

vi kalkulas ke niaj koroj kompatos vin ~ aŭ ŝin.... (kolere) neniu kompa- 

to estas en nia koro por perfiduloj kaj spionoj? (Li iras kolere. Sterasj 

Vi konfesos! Per fera tenajlo ni eligos la vortojn el via buŝo! Vi konfe- 

sos kiel konfesis ĉiuj la spionoj kiujn ni kaptis! Juda sango ne estas pli 

kara al ni ol alia sango, kiel vi scias! (Li alproksimiĝas al ŝi kaj krias 

antaŭ 81) Paroluj malbenita judino! 
Li timiĝas kiam vidas la rigardon de ŝiaj okuloj. Li malproksimiĝas de ŝi. Iras 

ree trala ĉembro kaj revenas al lia tablo. 

(trankvile) Venu vi 

Ĥanna falas sur la seĝo. 

Roĝa: Do, filino de la verkisto Bela Seneŝ.... Mi vidis kiom da teatraĵoj de 

via patro, belaj teatraĵoj, cu? Bona hungerano estis via patro, kvankam 

Judas... Ĉu vi pensas kelpermesus la malnoblan agon ' perfidi la patru- 

gon? l“ silentas kaj atendas replikon, Ĥanna rigardes lin froste) M1 le- 

gis kiom da verketoj viaj. en la domo de via patrinc. Verketoj elstaraj 

kiujn vi skribis kiam vi estis lernantino. En unu el ili mi trovis belan 

frazon: "Malbenitaj la malamikoj de Hungario!" Mirinual Vi estis granda pa- 

triotino. Ĉu ankaŭ hodiaŭ vi ripetus tiun frazon ~ "kalbenitaj la malamikoj 

de Hungario!"? (Li silentas kaj atendas. Prenas paperon . el la tablo) Be- 

la versaĵo "Sur Ponto Margarita".... kaj sur tiu ĉi kara ponto la aviadiloj 

Jetos viajn bombojn, kaj ili kovros vian belan Budapeŝton per sangO.ese 

tiuj ĉi bomboj povos mortigi ankaŭ vian patrinon, ĉu ne? Ni lasis ŝin viva 

~ tamen vi mortigos ŝin! (li silentas kaj atendas) Ni kaptis vin sufiĉe an- 

taŭ ol vi feru kion vi kalkulis. Temen vi estas filino kiu volis mortigi 

ŝian patrinon! Ĉu vi kredas je Dio, Ana Sene8? Mi opinias ks tiu Dio estas 

tre terura estaĵo. Ĉu vi pensis pri ĝi? (li silentas kaj atandas) Ni kompa- 

tas vian junan vivon, la vivon de via patrino. Mi vidis kiel ŝi rigardis 

vin, kiel ŝiaj okuloj petis al vi: Ne forlasu min, mia filino! - Stono ko- 

: ro estus rompita de rigardo kiel tial Kaj vi povas ankoraŭ savi ŝin. Se vi 

malkovros al ni la sekreton de Slosilo, mi certigas al vi ke okazos al ŝi 

neniu malbonaĵo. Ni liberos 84n. Ĉu vi malkaŝos? (Ĥanna silentas. Roĝa le- 

viĝas kaj krias terure kolerita) Malfermu vien buŝon! Parolui (Li sin tur- 

nas al la pordo. Malfermas ĝin) Kiam vi spiros vian animon oni aŭdos vian 

sekreton, malbenita judino! (Li eliras) ; 

DUA AKTO 

Ĉelo de malliberejo. Ĥanna sidas sur tabureto. Ŝi levas sian kapon kiam aŭdas vo- 

ĉojn de iuj kiuj paŝas. Janus alproksimiĝas. Estas en lia mano riglilo de la por= 

doj. Li malfermas iomete la pordon de la ĉelo, kaj rigardas ĉiuflanken, Ĥanna le- 

viĝas kaj alproksimiĝas al la pordo. 

Ĥanna; Kio? a 
Janus: Estas unu. En la unua ĉelo. Angla oficiro. 111 parolis pri Palestino. 

Spiono, laŭ ilia diro. 

Ĥanna: Kaj lia nomo? Ĉu vi aŭdis kian estas lia nomo? 

Janus; Ne. Sed li estas el Palestino. Ĉi tio estas certa. | 

Ĥanna: Ho, kiel mi povos kontekti kun 11, Janus? 
Janus: Vi ne bezonas kantakti kun li. Maljunulo kiel mi jem ricevos kion alvenos 

por li' el la ekstera mondo,
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flanna: Vi estas bona viro, Janus. Klopodu aŭdi ĉu estas nur unu kaj lia nomo 

estas J06l..,» 

Janus: Vere mi klopodos, en loko kie ne estas homoj ~ inkluzive Janus estas 

= homo.... (post silento) Kie estas Palestino? ĉu malproksime? 
Ĥanna: Ĉu vi ne tionscies? Tero Sankta! 

Janus (perpleksa): Tero Sanktal.... nun mi kredas. 

nna: Kion vi kredas, Janus? 

Janus: Tion kion oni rakontis pri vi, Ke ili batadis vin, kaj torturadis vin ~ 

“la tuta monato, kaj ke vi diris nenion. Ili diris al vi ke ili torturis 

ankaŭ vian patrinon ~- kaj ankaŭ tiel vi silentis, 

Ĥannas Kaj kiel vi kredas nun precize? 

Janus: Tero Sankta estas io speciala. Ankaŭ Jesuo Kristo uiris nenion kiam pen= 

digis lin sur la kruco, 

Ĥannas Kaj estis tis pli da grandaj herooj. 

Janus: Ĉu pli krom Jesuo? 

Ĥanna: Jehuda Mekabeo, Bar-Kofba.... Ĉu vi aŭdis ion pri ili? 

¡Januss Ne, Mi aŭdis pri Sankta Petro, Sankta Paŭlo, sed pri Sankta Bar-Kofiba mi 

A „aŭdis nenion. Ĝu li estas unu el la sanktuloj? : 

Ĥannas Ne, li estis homo kiel mi kaj vi. 

Janus: Bona tero estas tia, kiu havas virinojn kiel vi, Ĉu enkaŭ via patrino 

y venis el tie? 

Hannas Ne. Ŝi estis ĉi-tie. Ĉu vi vidis ŝin hodiaŭ? 
Janus; Ne. (mallaŭte) Mi aranĝos al vi renkonton morgaŭ. En la banĉambro. Por 

unu momento. 

Ĥannas Ho, Janus...» 
Janus: 111 venas. Vi revenu al via loko, (Li iras rapide de tie) 

Oni eŭdas votojn da iuj kiuj paŝas. Venas la oficiro Roĵa kaj Hilda. Hilda mal- 

fermas le pordon de la ĉelo, 

Hilda (per ordona voĉo): Leviĝu! 

Ĥanna leviĝas. Alvenas la oficiro Roĵa. Hilda foriras. Roda rigardas Ĥannan dum 

longa momento, 

fannas Bonvolu returni (Roĝa daŭrigas lian rigardon el ŝi) Nun vi estas mia gas- 

to, returnus... mi vidas ke vi interesiĝas mults pri mi, ĉar vi venas en 

mian ĉelon, 

Roĵa: Mi ne volis ke ili alportu vin denove ĉe mi, post kiam vi estis dek horojn 

tie, supre, 

Ĥanna; Ĝi estas tia belfaro de via flanko. Mi esperas ke nun atendos min horo 

pli agrabla. 

Roĵa: Ankaŭ mi esperas ĝin. Vi povas sidi. 

Ĥanna: Dankon (8i sicas sur la tabureto). 
Roja (í sidas sur la seĝo malgranda post la tablo): Mi deziras malkovri al vi 

unu aferon, kiun mi devus ne malkovri al vi. Mi fares ĉi tion nur pro tio 

ke havas al vi santimenton des.... tio ĉi nomiĝas simpatio.... 

Ĥapnas Mi estas devigita diri ke via simpatio astis tre acrahla.... 
HoJa: (per seka voĉo) i plenumas mian taskon, (post silentoj la germanoj scias 

pri vi. 

Ĥannas Mi ne kalkulis ka okazos alie. 
RoJas Ekda kiam ni kaptis vin, antaŭ pli ol unu monato.... 

Ĥannas Nur unu monato? 

Roĵa: Ekde jdam ni kaptis vin ~ jli postulas ke ni transdonu vin al 111
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Vi ne ploru, kara amikoj se vi = 

ricevis neniam premion,Eble en kiu ajn 

tago, kiam vi trankvile troviĝos en via 

hejmo, iu frapos vian hejman pordon kaj 

anoncos al vi tiun aŭ alian premion, e- 

ble vi demandos vin, kial al mi tiu pre 

mio? Pripensu nenion, kara amiko kaj ak 

ceptu tiun distingon; poste vi jam in- 

formiĝos, kion vi faris por meriti tiun 

premion. 

Tamen se vi estas laboristo, mi multe - 

dubas, ĉu vi ricevos premion, ĉar fakte 

kion vi faris por ĝin meriti? Vi jam la 

boras, sed ĉu vi pensas ke pro tiu moti 

vo vi meritas premion? Ne revu, amiko!! 

Sendube ni troviĝas en la epoko de la - 

premioj.Konstatu, kara leganto, kion mi 

diras.Atente rigardu la televidon, ĉu.- 

oni ne disdonas milojn da premioj dum — 

la jaro? Ĉiutage malavare oni disdonas 

premiojn,Kion oni devas fari por ilin — 

ricevi? Mi ne scias.Por ekzemplo, vi po 

vas kanti.Jes,tio estas, kanti.Kiom da 

premioj ricevas niaj gekantistoj? Ho, ve! 

ili estas nekalkuleblaj.Sendube vi pen= 

sas ke por tio oni devas scii kanti.Mia 

kara amik(in)o, ne turmentu vin pro tio. 

Prenu la mikrofonon kaj metu ĝin antaŭ 

via buŝo (ne interne de la buŝc, ĉar an 

koraŭ tiu stilo ne modjiĝis) kaj kantu, — 

kantu, sed ja antaŭe vi devis serĉi pro 

tektanton en tiu mondo de la muziko.Cer 

te, pluvos por vi la premioj.Jes, jes - 

kaj se vi apartenas al la nomata malfor 

ta sekso, tiam la vojo estas multe pli 

glata, kaj se al tio oni aldonas ke vi, 

La , 
Premioj “ia 

  

kara belulino, ne hezitas montri vian 

sveltan figuron, certe vi devos aĉeti 

specialan ejon por muzeumi viajn premi- 

ojn kaj ceterajn donacojn. 

Por vi, malpura mekanikisto, ja estas - 

neniu premio, kion vi faras por tion — 

meriti? Fakte nenion gravan. Ĝis kiam - 

oni povus toleri ke simpla laboristo - 

ricevos premion, sed, en kia mondo ni - 

vivas?! 

Eble vi demandos vin, Cu nur la gekan- 

tistoj meritas premiojn? Mia kara, ne, 

absolute ne, se vi apartenas al la tea= 

tro aŭ al la kina arto vi troviĝas en - 

la plej bona vojo por ricevi la plej — 

grandiozajn premiojn.Kiajn condiĉojn vi 

bezonas por meriti tiujn distingojn ? 

Eble, ni povus apliki tiujn regulojn de 

la gekantistoj, ĉu bone? 

Por vi malpura masonisto, ja estas ne—- 

niu premio, kiu vi estas por tion meri- 

ti?, Ĉu vi opinias, ke oni vovas disdo- 

ni premiojn al ĉiu homo, kvazaŭ kiu ajn 

homo ĵam meritis distingon? Kia honto! 

Kio estas nia bela mondo, nia ĉarma go- 

Ci0..». 

Kompreneble, estas multaj aliaj homoj, 

kiuj ricevas premiojn.Inter ili trovi- 

ĝas niaj amataj politikistoj.Ĉu vi ne — 

vidas, pere de nia televido y, kiel re- 

ciproke ili sin salutas? Ne gravas al — 

kia politiktendenco ili apartenas.Alve- 

nas la tago de la premioj kaj ĉion oni 

forgesas.Cirkaŭbrakoj, manpremoj, kisoj, 

karesaj, dorsfrapetoj, estas inter ili 

malavare dipstribuataj.Kaj se al niaj =



-8- 

agemaj politikistoj aldoniĝas la gear- 
tistoj, tiam ŝajnas la fino de la mordo, 

kvazaŭ ili estus en la ĉielo.Kia feliĉo ! 

Kiom bonorde funkcias nia socio! 

Por vi, malpura ministo, ja estas neniu 

premio, sed, ĉu vi kuraĝas peti por vi 

premion? Nu, pensu bone la aferon, ĉuvi 

honeste kredas, ke vi meritas premion? 

Vi, kiu dun via duona vivo kuŝas inter- 
ne de la tero.Pensu serioze kaj diru al 

mi kion vi faras por meriti premion? 

Ĉi tiu skribaĵo povus esti longa, longe 

ga, ĉdr la tereno estas senlima.Ni povus 

aldoni la premiojn de tiuj revuoj por — 

la koro.Patrino mia!!Se oni skribus pri 

tiuj revuoj, la fonto estas neelĉerpe- 

bla.Permesu ke mi menciu la premiojn de 

la " blankigaj sapoj ", tio jam estas — 

la pinto de la pintaro.Aldonu la premio- 

jn de la bankoj, ŝparkasoj, tio jam es- 

tas ora mino.Ho ve! Aldonu ankaŭ la - : 

premiojn promesitajn de la rabatojn pri 

kiu ajn varo.Kompreneble, kompreneble 

kara amik(in)o, mi devas aldoni la pre 

miojn de la loterio, futbalvetiloj.Fi- 

ne vi konstatos, ke ni vivas en mirinda 

mondo, ĉar en ĉiu angulo de nia vivo —. 

estas premio.Kiom da feliĉo estas inter 

la homoj!! 

“Por malpura laboristo, ja estas neniu 

premio, eble vi povas profiti tiujn de 

la " blankigaj sapoj ", aŭ aliajn simi- 

lajn, kiujn vi mem pagas. 

Sed pri- via ĉiutaga laboro vi ne raj - 

tas premion.Do, kiu vi esta$?Kion vi - 

faras por nia ĉarma kaj bela socio? 

Kia senhonto! l 

LUIS SERRANO PEREZ 

~ SABADELL - 
= 
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BIS TROJ 
  

Movoj de kavaŭro 
  

  

  

MAL [koy |nos [Du | o [koJ [raŭ 

GAR|GAR,| A [XON | A limi | DI 

MI (TRAD) 1 | 0000) zx | Kom) mT                   

  

  

PIEJ| NAS 

KAN 

NO 

  

  

LAK             BLAN; 

      3.- Petoli 4. 

5.- Rezino 6,- Makulo 

HUMURFRAPO 

la "belgaj" virinoj estas feliĉegaj 
~ al mi diris foje amiko Mose!- 
ĉar ili bezonas por esti "belegaj" 
la nuran aldonon de litero "e". 

Alcibiades C.M. 
la Felguera 

 


